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RESUMO 
 
A partir dos conceitos de heterologia, heterogeneidade/homogeneidade e 

informe do autor Georges Bataille, este artigo busca observar a ocorrência 

destes na produção contemporânea em dança. Pensados no campo da 

transgressão esses conceitos colaboram na compreensão das escolhas e suas 

implicações na produção estética e de conhecimento na dança contemporânea 

como processo anti-hegemônico. O heterogêneo na dança contemporânea é 

tratado como aquilo que no processo de homogeneização da produção da arte 

surge por excrescências, secreções - o informe. A dança contemporânea se dá 

em grande parte no campo discursivo atravessada por conceitos atualizados ao 

seu contexto, assumindo a condição conceitual de produzir questões e crítica. 

Nesse sentido é possível recorrer a tais conceitos como forma subversiva de 

atuação do corpo, em contraposição a práticas homogeneizantes da dança. 

Sendo assim, como a dança contemporânea vem tangenciando esses 

conceitos na sua produção estética – discursiva?  

 
 
Palavras-chave: dança contemporânea; heterogeneidade; informe 
 
Abstract 
 
Based on concepts of heterology, heterogeneity / homogeneity and inform by 
the author Georges Bataille, this article seeks their occurrence in contemporary 
dance production. Thought in the field of transgression, these concepts 
collaborate in understanding the choices and its implications on aesthetic and 
knowledge produced in contemporary dance, as an anti-hegemonic process. 
Heterogeneous in contemporary dance is treated as something that in the 
homogenizing process of art production emerges by excrescences, secretions – 
the inform. Contemporary dance takes place largely on the discursive field 
crossed by concepts updated by contexts, assuming the condition to produce 
conceptual and critical issues. In this sense it is possible to use these concepts 
as a subversive form of the body’s acting, opposed to homogenizing practices 
of dance. Therefore, how has contemporary dance been approaching those 
concepts in its aesthetic-discursive production? 
 
Keywords: contemporary dance; heterogeneity; inform 
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 “Ora, uma profanação em um mundo que não reconhece mais 
sentido positivo no sagrado, não é mais ou menos isso que se 

poderia chamar de transgressão?”  

Foucault 

Em “A estrutura psicológica do fascismo”2, o autor Georges Bataille afirma que 

a base da homogeneidade social é a produção. O autor propõe distintas 

camadas para compreensão da heterogeneidade, desde sua existência nas 

práticas soberanas e homogeneizantes do social, as quais rechaça a miséria, 

que por sua vez é sagrada, impura e intocável. Á exemplo, da existência 

heterogênea do amo distinta da heterogeneidade do escravo que parte de uma 

relação sádica com o soberano, assim, a abjeção própria do seu semelhante já 

não é mais parte dele, senão a possibilidade de se diferenciar e por vezes de 

subjuga-lo a fim de se aproximar da condição soberana.  

A heterogeneidade seria por tanto, o encontro da oposição extrema das 

formas, “entre formas elevadas e imperativas (superiores) e formas miseráveis 

(inferiores)”. (BATAILLE, pg.152). A produção estética e intelectual de Bataille 

fora voltada para o tensionamento das formas homogeneizantes, a 

heterogeneidade aparece assim como contingencia necessária à produção do 

desconforto de tudo que as instituições, a filosofia e a própria arte mistificara de 

imagens e ideias apolíneas e formalistas. Para tanto o autor recorrerá 

constantemente ao que ele chama de “formas baixas”, atuando no 

contrassenso das formas lineares, mas agindo com ela para naturalização da 

sombra como necessária a luminosidade, suas gradações e seu contrário.  

Da negação à reconciliação do sujeito civilizado em consonância com a 

imposição dos seus fluídos, daquilo que é abjeto - fétido antes mesmo de sê-lo 

por livre percepção e compreensão, mas por uma incursão valorativa do mal 

associado ao sujo e disforme. O heterogêneo passa por limiares complexos da 

relação de poder. O fascismo ou as figuras soberanas de Hitler e Mussoline 
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são vistas por ele como figuras heterogêneas por opor-se a democracia e por 

instaurar a base da autoridade como princípio incondicional acima de qualquer 

juízo utilitário. Com isso, a noção de heterologia3 proposta pelo autor, coloca a 

relação do sujeito com o mundo como situação limite.  

 
Dir-se-ia que os “elementos baixos” da gnose correspondem a 
uma salutar contestação do servilismo e dos constrangimentos 
inerentes à linguagem. Estes elementos ainda perduram na 
metafísica, esclarece Bataille, embora de um modo “reduzido” 
e “emasculado”. Eles continuam a desempenhar o papel de 
destruição e de negação nos sistemas do saber, ainda que 
limitados a um papel construtivo, submetidos ao espírito (de 
algum modo em elevação). Razão porque Bataille se interessa 
pela gnose como “subversão bizarra” do pensamento, 
sobretudo do discurso filosófico linear e homogêneo. (FONTES 
FILHO, pg. 40). 

 
Por meio desse viés sádico e do encontro extremo da heterogeneidade entre 

semelhantes, se produz, o desejo utópico soberano, da forma pura e 

homogeneizante de um estado, segundo Bataille. Com isso o autor também tira 

do heterogêneo a ideia de uma coisa boa ou benéfica simplesmente, além de 

fazer uma provocação. Ou seja, o sadismo de um estado de exceção como o 

Nazismo é por consequência heterólógico4, por produzir a eliminação do 

diferente, a exclusão do outro que lhe é estranho, por meio da crueldade,  para 

consolidação do estado homogêneo. Criação autoritária capaz de manipular e 

massacrar o heterogêneo no encontro com ele e sendo ele seu semelhante.  

 

Ainda que essa concentração em uma só pessoa intervenha 
como um elemento que distingue a formação fascista no 
âmbito heterogêneo: pelo fato de que a efervescência afetiva 
desemboca na unidade, constitui uma instancia dirigida, 
enquanto autoridade, contra os homens; essa instancia é 
existência para si antes de ser útil e existência para si distinta 
da uma sublevação informe cujo sentido para si significa “para 
os homens sublevados”. Essa monarquia, a ausência de 
democracia, de fraternidade em exercício do poder – formas 
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que não existem unicamente na Itália ou Alemanha indica que 
deve haver resignado forçosamente as necessidades naturais 
e imediatas dos homens em beneficio de um princípio 
transcendente que não pode ser objeto de nenhuma explicação 
exata.5 (BATAILLE, pg. 150) 

Assim, a implicação entre o homogêneo e o heterogêneo é entendida aqui 

como tensões que configuram a experiência humana e também religiosa, o 

jogo de contrários, a oposição extremada nos leva crer então que o 

homogêneo não passa de uma utopia soberana que jogara contra si mesma 

nos desvios cruéis da sua autoridade à sua condição heterogênea. Então, se o 

heterogêneo é uma condição "natural" e não uma derivação da relação elimina-

se desse jogo os valores de oposição entre bem e mal, que dão formas 

elevadas ou miseráveis as coisas.  

O heterólógico não seria o bom ou o ruim, mas aquilo que no processo de 

homogeneização do humano e da produção da arte, surge por excrescências, 

secreções, insólito, não esperado, ainda não mapeado, que foge aos padrões 

de utilidade. No texto Muros: da cidade capsulada ao surto heterológico, 

Drummond6, apresenta essas características em relação à cidade. Depois das 

manifestações de junho de 2013 em quase todo o país, na cidade de Salvador 

se tornou ainda mais recorrente as pichações com frases anticapitalistas ou de 

oposição às políticas de vida contemporâneas. Essas excrecências que 

desviam o olhar e “sujam” a cidade, são entendidas pelo autor como literatura. 

Tornada arte, a ação e escritura do piche provocam fissuras necessárias às 

relações de controle e anestesiamento das práticas sociais e da própria arte na 

sua forma erudita.   

Segundo Bataille o homogêneo é o desejo produzido enquanto prática 

soberana que por sua vez é heterogênea por não se abster as leis. Com isso é 

possível pensar que uma política constituída de moral se formula sempre para 

negar o que difere e/ou tensiona as formas desviantes de um pensamento 

hegemônico. Assim como, o problema da imigração em diversos países é do 
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encontro com o outro como ameaça ou, a “heterogeneidade baixa das 

guerras”, que para Bataille é a combinação perfeita dessa lógica soberana. 

Essa estratégia de negação ao que escapa a uma forma pré-estabelecida, que 

definiria aquilo como dança ou outra coisa, tem uma longa trajetória no tempo 

histórico. E nas suas modificações e adaptações, algumas mais radicais outras 

menos todas ocupam um papel fundamental na construção daquilo que hoje 

entendemos por dança enquanto arte.7 Nesse processo, entre a preservação 

de padrões dos balés ou de padrões das danças modernas, temos as 

variações transgressoras que provocam os deslocamentos dessa linguagem na 

arte.  

Não estando, como esteve o balé, comprometida com um 
conjunto de passos conjugados segundo um padrão estável de 
dinâmica associativa; nem sendo, como foi a dança moderna, 
um campo de referenciação metafórica, a dança 
contemporânea expressa uma lógica relacional não hierárquica 
entre corpos e mundo. Diferentemente dos outros modos de 
configuração coreográfica, cuja variação de gênero estilístico, 
por mais “pessoal” que seja, ocorre sempre sob o 
constrangimento de parâmetros programáticos; a dança 
contemporânea se organiza à semelhança de uma operação 
metalinguística, na medida em que transfere a cada ato 
compositivo os papéis de gerador das suas próprias regras de 
estruturação. (BRITTO, 2008, p. 15)  

Nesse processo a dança contemporânea além de não possuir uma definição 

fechada, também não possui uma técnica específica para todos os corpos, ou 

mesmo, um único modelo estético, mas tem um caráter discursivo intenso, 

conceitual e que produz perguntas e crítica, para observar essa análise, basta 

acessar blogs ou sites de processos de criação em dança contemporânea, 

participar de alguns deles, ou mesmo, ver algumas danças8. Nesse sentido 

discursivo, onde parece ficar mais intenso o campo da política, é possível 
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observar a recorrência de conceitos como o heterogêneo, da diferença e 

singularidade como forma subversiva de atuação contra uma tradicional prática 

hegemônica da dança, fortemente representada pelo balé.  

“A produção contemporânea não é de negação, como foi a produção moderna de 

vanguarda”. (CANTON, 2009;36)  

Entretanto o discurso contemporâneo da diversidade e a escolha de trabalhar 

com não dançarinos, ou ter uma diversidade de corpos numa dança como 

estratégia compositiva anti-hegemônica, se esbarra nas lógicas de absorção do 

estado, os editais, entre outras instituições e mecanismos homogeneizantes, 

além de serem replicadas enquanto lógica compositiva. O discurso que envolve 

as práticas da dança contemporânea, que antes poderia ser visto como 

estratégia de oposição ao estado, à academia, ou qualquer coisa que revelasse 

controle sobre as práticas e formas de vida, é ao mesmo tempo transformado 

em peça utilitária de mercado. Nesse sentido seria possível pensar que essa 

heterogeneidade como potencia discursiva tem se tornado uma prática 

soberana da dança contemporânea na atualidade?   

Se pensarmos que essa perspectiva vem acompanhada do indicador da 

oposição como resistência discursiva sem performatividade, ou seja, uma 

reprodução superficial do discurso da heterogeneidade, e que, dela se promove 

uma difusão, absorção e estabilidade de parâmetros e meios de ação da dança 

contemporânea, todo esse discurso de heterogeneidade dela poderá sim se 

tornar homogeneizante. E no caso da dança contemporânea uma 

homogeneidade calcada no discurso de que há um pensamento 

performatizado. É evidente que isso é um aspecto que reforça a ideia de 

implicação entre corpo e contexto, das trocas com o ambiente de dança 

contemporânea, contudo essa ocorrência parece limitar as estratégias 

subversivas do próprio ambiente.  

Mas, se ainda sim as práticas subversivas da dança interpelam as lógicas 

homogeneizantes por uma “inoperosidade”9, essa contingência poderia tornar-
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se, por uma característica heterológica, alguma improdutividade produtiva? 

Pensando essa “inoperosidade” como estratégia subversiva das formas de 

produtividade inerentes às políticas de editais sim, essa inoperosidade surtiria 

efeito transgressor, mas com graves conseqüências, risco inerente às 

transgressões. Tais consequências seria, nesse caso, a possível perda dos 

recursos governamentais obtidos com grande esforço pela área.   

Dessa conjuntura paradoxal que é a vida, algumas propostas de dança 

contemporânea apresentam características transgressoras e heterológicas, que 

tensionam realidades e formas de ver o mundo, já estabilizadas. Trata-se 

também de propostas performativas e coerentes com o contexto atual das 

relações do corpo no mundo, que por sua vez, alarga-se a existência não 

menos fundamental para a difusão da dança como área de conhecimento, e 

criação de novos mitos, que por sua vez, legitimam e se beneficiam dos 

agenciamentos econômicos e de circulação que seu discurso e prática, 

produzem. Ou seja, tornando-se soberano o discurso heterogêneo e 

agregador, que antes atuava como margem e oposição de uma condição 

tradicionalista do pensamento em dança, esses discursos podem assumir uma 

utilidade, legitimidade e logo, uma arbitrariedade homogeneizante.  

Essas reflexões, felizmente nos faz ver como não há uma única verdade onde 

nunca deixamos de ser paradoxais e contextuais. A performatividade aparece 

aqui como conceito que opera onde não pode haver representação, onde o 

discurso já é em si a ação, como as palavras de sentença de um juíz. E na 

dança, segundo Setenta, essa relação se afirma na maneira como o sujeito/ 

artista cria coerência entre o seu fazer e o seu dizer, isso revela novamente o 

afastamento de recursos representacionais para criação em dança... “a 

Performatividade promove a co-relação indissociável entre o que se faz e o que 

se diz – dizer o que faz, fazendo o que diz.” [SETENTA, pg. 84]  

Pensando como o Bataille, o homogêneo é aquilo que possui uma unidade e 

equivalência de substâncias, e o heterogêneo é exatamente o que destoa 

dessa equivalência, assim, como a dança transita nesses conceitos?  

                                                                                                                                                                          
“preferiria não” desafiando as lógicas da razão.  

 



Quando apresenta uma diversidade de corpos antes inadmissíveis para essa 

atuação, valorizando muitas vezes corpos que não tenham na sua trajetória 

uma prática específica de dança, mas vindos de universos distintos e até 

mesmo bem distantes do meio da arte, corpos sem vícios tradicionais da 

técnica de dança? Ou mesmo, quando esta dança se distancia dela mesma 

como linguagem refém de movimentos e virtuose, para produzir um corpo 

“precário”, de baixo tônus, desprendido da sua ação espetacular? Na constante 

crítica e tentativa de explosão da própria linguagem da dança? Como se 

configura essa necessidade de desestabilização do corpo e da linguagem para 

um dado contexto, pensando nas emergências de uma atualidade? 

Em busca de uma heterologia dançada ou a impossibilidade do informe 

na dança  

Um dicionário começaria a partir do momento em que já não dá 
o sentido das palavras, mas os seus usos. Assim, "informe" 
não é somente um adjetivo com determinado sentido, mas 
também um termo que serve para desqualificar, exigindo 
geralmente que cada coisa tenha sua forma. O que designa 
carece de direito próprio em qualquer sentido e se deixa 
comprimir em todas as partes como uma aranha ou uma 
minhoca. Seria necessário, efetivamente, para que os 
acadêmicos estejam satisfeitos - que o universo ganhe forma. 
A filosofia inteira não tem outro objeto: trata-se de por uma 
roupagem ao que existe, uma roupagem matemática. 
Entretanto, afirmar que o universo não se assemelha a nada e 
que é somente informe significa que o universo é algo como 
uma aranha ou um cuspe10. (BATAILLE, 2003, pg.55) 

A relação entre o conceito de heterológico e informe, se manifesta naquilo que 

não possui uma forma a priori. Para Bataille, o heterológico e o informe sempre 

tencionam os interditos homogeneizantes e das formas previamente 

instauradas e estabilizadas, por ser assim, não é de fácil reconhecimento e por 

consequência produziria repulsa. Nesse sentido, a dança contemporânea já 

seria heterológica pelo fato de ser, de certa maneira, uma margem dos circuitos 

de massa.  

No caso da dança interessa pensar como o corpo e somente ele é capaz de 

produzir sua condição heterológica e informe, nesse caso, inicialmente 

pensadas a partir de formas abjetas e excrescentes, e/ou na relação com 
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substancias externas como objetos e/ou espacialidades alternativas, que 

permitam a criação de qualidades de movimento, a fim de distorcer a figura 

humana numa configuração estética em dança. Para acessar essas ideias a 

partir de algumas propostas que tangenciam esse viés, recorro às imagens 

produzidas em MONO trabalho de instalação do artista brasileiro Marcelo 

Evelin11 2008.  

Nessa instalação, existem três ambientes distintos entre laterais e fundo, cada 

um com um uma figura humana masculina em constante ação em torno de 

padrões particularizados. Ao fundo, o próprio Marcelo, nu, manipula uma série 

de bonecas de brinquedo também nuas, do lado esquerdo está outro homem, 

Cipó Alvarenga, de aspecto apolíneo, repete uma série de ações de resistência 

contra a gravidade compondo formas lineares sob uma luz negra que realça a 

brancura da sua pele, formando um jogo de luz e sombra. Do lado direito Jacob 

Alves está deitado numa placa de metal contendo banha/óleo, e sob uma luz 

quente, que aquece essa chapa, o dançarino executa repetidas e exaustivas 

vezes a ação de se levantar, e sem sucesso escorrega.  

Essa ultima imagem de MONO, em composição com as outras ou mesmo 

isolada, produz uma aparência repugnante e incômodo imediato. Os fatores 

que evidenciam essa qualidade parecem óbvios, contudo, produz modificações 

significativas na dramaturgia e percepção da instalação no sentido heterológico 

da sua aparição, seja, por sua ação incompleta, “infeliz”, por sua condição de 

precariedade que produz o extremo do esforço de permanência em 

combinação com o efeito visual gerado pela relação corpo banha de aspecto 

visguento, instaurando odor no espaço; e o jogo entre movimento e luz que 

aquecem o corpo do interprete e também do espectador.  
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Numa sociedade regulada por uma necessidade de haver desfechos, onde 

existe de imediato o desejo pela compreensão e resolução de situações, as 

imagens12 que detonam o oposto dessa perspectiva, ao que aparenta, ainda 

podem ser potentes enquanto informação heterológica. O trabalho, ao produzir 

o incômodo pela experiência do incômodo, desestabiliza e reconfigura uma 

série de expectativas - estruturas cognitivas às quais o público está adaptado: 

Sejam elas, das produções simbólicas de massa, da repetição de informações 

que recorrem á composições de narrativa linear, ou o êxtase subjetivo do 

romantismo e das tragédias nas telenovelas e jornais.   

Assim, quando configurações artísticas se propõem a construção de imagens 

que fogem dessa estrutura movida basicamente por sentimentos 

reconhecíveis, como felicidade, tristeza, etc, (ou mesmo, das imagens de 

atrocidades, muito recorrentes à contemporaneidade televisiva), para provocar 

sensações e/ou reflexões que supostamente e ainda não foram acessadas 

pelos corpos do espectador, surge na percepção o efeito de incompreensão, 

em princípio pautado pelo sentido da negação e reprovação. Ou seja, a dança 

que transgride esses sentidos será provavelmente censurada por um público 

que não reconhece aquela informação e não vê ali nenhuma empatia e 

principalmente nenhuma beleza.  

No espetáculo Encarnado13 de Lia Rodrigues14, o excesso de katchup compõe 

as cenas em que o corpo é decorado e depois ensacado completamente nesta 
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substância que metaforiza o sangue, e provoca certo desconforto no público 

que se agita, nauseado, com o cheiro forte do alimento que impregna todo 

teatro. Assim como, no espetáculo de dança Pororoca15, também de Lia, onde 

a fusão entre os corpos, entre ações agitadas, arremessam objetos para cima 

produzindo uma catarse que transfiguram a imagem do corpo como humano 

normatizado, em todo o espetáculo essa relação de “ruídos, calmaria, choque e 

conflito”, impõe uma condição política e primitiva dos corpos. Esses dois 

trabalhos parecem mobilizar tanto o campo sensorial como questões de cunho 

político e, em sua maioria, conduz o espectador para o encontro com sua 

própria condição carnal, heterológica, e de certo modo, sádica e hipócrita.   

- Uma dança que constrange os sentidos e a percepção, que ao aproximar-se 

do heterológico deixa atuar sua capacidade de produzir o informe como 

repugnância.  

Será que a produção de “formas primitivas” ainda é a condição de aproximação 

com o heterológico e o informe na dança, ou precisamos atentar para toda 

contingência que compõe aquela configuração, suas imagens, seu processo de 

criação, as ideias implicadas, e sua forma de absorção no mercado? Sua 

popularidade restrita ao próprio ambiente faz dela margem entendendo o 

heterológico como algo que é constantemente excluído dos sistemas 

homogeneizantes, ou acompanha o sistema por criar seu próprio ambiente de 

consumo, específico e eficiente? Isso inibe sua qualidade ou potência 

heterológica e política?  

Considerações sobre o Informe na arte 

O informe para Rosalind Krauss (1997) ocorre na arte como eliminação da 

representação. Ela afirma que o feitichismo heterológico se apresenta na 

segunda guerra mundial em forma de ataque a figuração e as formas concretas 

na produção estética das artes visuais. Segundo a autora os restos produzidos 

nas cidades e tudo que se configurasse como abjeto e renegado era para 

Bataille uma forma de negar o materialismo básico da filosofia. As “formas 

baixas”, abstratas e em decomposição apontam para a seguinte frase do 
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Bataille no artigo de Krauss: “La heterologia es la ciencia de lo que es 

completamente otro” (KRAUSS, 1997). O completamente outro nesse sentido é 

inapreensível e resistente a uma lógica formalista.   

Entre as décadas de 60/70 esses aspectos serão continuados, como a noção 

do acaso, de antiarte, negação do objeto e das narrativas lineares, do cotidiano 

ou “reação ao drama, e ao expressionismo” (CANTON, 2009, p. 19), além dos 

aspectos baixos como excrementos, vísceras, os restos, tudo que é expurgado 

do corpo e do sistema social, apresentava-se de diferentes formas nas 

múltiplas linguagens artísticas, performance, cinema etc. Assim, a transgressão 

pode ser observada, nesse momento, em que as informações produzidas 

possuem uma intenção efervescente no seu discurso para desestabilizar os 

moldes das artes. Com proporções conflitantes as obras artísticas de 

vanguarda dessa geração em grande parte foram antes de objetos estéticos, 

produção política.  

“Uma das características das décadas de 1960 e 1970 é a politização da arte nos 

próprios termos da arte, e não como subordinação da práxis artística à prática 

política”. (FERREIRA e COTRIM, 2009, p.24)  

A autora Greiner encaminha a discussão sobre o informe e a abjeção na arte 

por suas fronteiras com o real, ou melhor, da crise sobre a insistência do real. 

Para isso, cita no seu livro “Corpo em Crise”, produções cinematográficas da 

década de 1950/60 em que as experiências de novos diretores partiam da ação 

de devassar o corpo, dilacerar e carnalizar o corpo através de rituais de 

possessão, sacrifício animal, tortura etc. Uma forma de elevar a sexualidade 

reprimida e tensionar estratégias civilizatórias.  

Isso quer dizer que podemos pensar a possibilidade do informe na dança 

contemporânea por sua capacidade heteróclita de jogar com as sobras e os 

excessos daquilo que faz do corpo social e da dança uma ocorrência que 

promove o encontro fatal entre corpo biológico e político além de explodir a 

própria linguagem naquilo que tensiona os mecanismos de controle das 

práticas e da economia por uma homogeneização discursiva.  
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